Mosó-szárítógép, gőzprogram, kondenzációs szárítás
L7WBGO49S

A töltethez igazodó programok
A DualSense technológia a hőmérséklet és a dobmozgás egyedi
szabályozásával alkalmazkodik a különböző szövet típusokhoz, a programokat
pedig az aktuális töltethez igazítja. A vízhatlan dzsekiktől a gyapjúpulóverekig
minden ruhadarab kíméletes mosásban és szárításban részesül. Tökéletes
védelem, egyetlen programban.

Product Benefits & Features
Kivételes mosás ész szárítás, egy programmal
A DualSense technológia a hőmérsékletet és a dob
mozgását a különböző szövettípusokhoz igazítja, és a
programbeállításokat is ennek megfelelően módosítja.
Az alacsonyabb hőfok és a szabályozott mozgás
lehetővé teszi, hogy a finom gyapjúruháktól a
sportruházatig mindent biztonságosan moshasson és

Mindennapi gondoskodás
A ProSense® technológia precíz érzékelők
segítségével minden töltetet megmér, és ahhoz igazítja
a mosási és a szárítási időt, valamint a víz- és
energiafogyasztást. A ruhák minden alkalommal
kíméletes gondoskodásban részesülnek, nem lesznek
túlmosva vagy túlszárítva, így hosszabb ideig jó
formában

Kevesebb gyűrődés, friss megjelenés
A gőzprogram lágyan kisimítja a szövetszálakat, így Önnek kevesebb időt kell
vasalással töltenie. Ráadásul amellett, hogy csökkenti a gyűrődéseket,
felfrissíti a ruhákat és eltávolítja a szövetekből a kellemetlen szagokat is.

• Szabadonálló mosó-szárítógép
• Mosási kapacitás: 9 kgkg
• Kondenzációs szárítógép: a szárításkor keletkező párát egy
kondenztartályba vezeti el, így nincs szükség légkivezetésre.
• Kézimosás program
• Gyapjúmosás program
• Programok: Eco 40-60, pamut, műszál, kímélő mosás, gyapjú/kézimosás,
kültéri ruházat, Quick 20 Wash&Dry 60, Gőzprogram, öblítés,
centrifuga/szivattyúzás
• Habérzékelő öblítési rendszer
• Görgők, lábak: 4 állítható láb
• Vízelárasztás elleni védelem
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Product Specification
Márkanév
Modellnév
Szárítási technológia
Mosási kapacitás (kg)
Kijelző típusa

Programok

Motor
Vízelárasztás elleni védelem
Woolmark minősítés
Bejövő vízcső védelme
Bejövő vízcső hossza (cm)
Hálózati csatlakozó kábel hossza (m)
Magasság (mm)
Max. mélység (mm)
Szélesség (mm)
Mélység (mm)
Energiaosztály
Energiaosztály (teljes működési ciklus)

AEG
L7WBGO49S
kondenzációs szárítás
9 kg
kis LCD kijelző
Eco 40-60, pamut, műszál, kímélő
mosás, gyapjú/kézimosás, kültéri
ruházat, Quick 20 Wash&Dry 60,
Gőzprogram, öblítés,
centrifuga/szivattyúzás
ÖkoInverter
nyomáskapcsoló
Woolmark Blue
Aqua Control
150
1.8
847
575
597
551
C
E

Súlyozott energiafogyasztás / 100
ciklus - teljes működési ciklus (kWh)
Súlyozott energiafogyasztás / 100
ciklus - mosási ciklus (kWh)
Max. ruhatöltet (kg)
Súlyozott vízfogyasztás/ ciklus - teljes
működési ciklus (l)
Súlyozott vízfogyasztás/ciklus - Eco
40-60 mosó programban (l)
Eco 40-60 program időtartama - teljes
működési ciklus
Eco 40-60 program időtartama
Centrifugálási hatékonysági osztály
Zajkibocsátási érték
Zajszint dB(A)
Súlyozott centrifuga (ford/perc)
Mosási hatékonysági mutató
Max. hőmérséklet (névleges mosási
kapacitás)

325
0.654
5
67
43
6:20
3:40
B
B
75
1400
1.031
37

